
Projekt z dnia 23 września 2016 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I  T U R Y S T Y K I 1) 

z dnia ………………. 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i  nagród pieniężnych za wybitne 

osiągnięcia sportowe 

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176, 1170 i 1171) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1308) § 4 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Nagroda może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca na: 

1) igrzyskach olimpijskich; 

2) igrzyskach paraolimpijskich; 

3) igrzyskach głuchych. 

2. Nagroda może być przyznana także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca na: 

1) mistrzostwach świata, 

2) mistrzostwach Europy, 

3) uniwersjadzie letniej lub zimowej, 

4) akademickich mistrzostwach świata 

– jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym 

w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach 

zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg. 

3. Nagroda, o której mowa w ust. 2, może być przyznana także, jeżeli regulamin 

zawodów przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej 

                                                 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911). 



– 2 – 

konkurencji, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, 

a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.”. 

§ 2. W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 
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Uzasadnienie 

 

I. Potrzeba i cel wydania aktu.  

Podjęcie prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem zmiany rozporządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za 

wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1308) wynika z konieczności objęcia nagrodami 

zawodników, którzy zdobyli medale (zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce) podczas igrzysk 

paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, a których nie obejmuje zmieniane rozporządzenie ze 

względu na ograniczenie dotyczące liczby uczestniczących osób oraz drużyn w danych 

konkurencjach rozgrywanych podczas igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. 

 

II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana. 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe określa w § 4 ust. 1 

i 2, iż: 

„Nagroda może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na: 

1) igrzyskach olimpijskich, 

2) igrzyskach paraolimpijskich, 

3) igrzyskach głuchych, 

4) mistrzostwach świata, 

5) mistrzostwach Europy, 

6) uniwersjadzie letniej lub zimowej, 

7) akademickich mistrzostwach świata 

- jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym 

w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach 

zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg. 

2. Nagroda może być przyznana także, jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej 

liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w konkurencjach 

indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 

6 drużyn, osad lub załóg.” 

 

W obecnym stanie prawnym zawodnicy, którzy zdobyli medale podczas jednej z 7 kategorii 

zawodów sportowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia, w konkurencjach, w których 

uczestniczyło mniej niż 8 osób, a w konkurencjach zespołowych mniej niż 6 drużyn osad lub 

załóg nie mogą otrzymać nagrody za zdobyte medale podczas ww. imprez sportowych.  
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III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie.  

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że uczestnicy największych imprez sportowych, 

jakimi są: igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie i igrzyska głuchych będą mogli 

otrzymać nagrodę za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca bez względu na liczbę 

startujących osób, drużyn, osad lub załóg. 

Specyfika współzawodnictwa sportowego na igrzyskach paraolimpijskich i igrzyskach 

głuchych powoduje, że w tych zawodach może startować mniejsza liczba osób, drużyn, osad 

lub załóg niż wymagana przepisami rozporządzenia. Włożony przez zawodników – 

uczestników igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych wysiłek w celu odpowiedniego 

przygotowania do największych imprez sportowych jest ogromny. Należy mieć na uwadze, iż 

często pomimo posiadanego przez nich stopnia niepełnosprawności osiągają oni znakomite 

rezultaty podczas swoich występów w trakcie igrzysk w wyniku których zdobywają 

medale. Należy wskazać, iż specyfika igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych 

powoduje, iż często w danych konkurencjach rozgrywanych podczas igrzysk występuje mniej 

niż 8 osób, a w konkurencjach zespołowych mniej niż 6 drużyn osad lub załóg. 

Włożony przez niepełnosprawnych wysiłek w celu osiągnięcia doskonałego wyniku 

sportowego podczas najważniejszych imprez sportowych – igrzysk uzasadnia umożliwienie 

ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej przyznanie nagród zawodnikom, którzy zdobyli 

medale, a w ich konkurencjach wystąpiła liczba osób oraz drużyn osad lub załóg mniejsza niż 

wskazana w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

Proponowane rozwiązanie może także wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych medali na 

igrzyskach paraolimpijskich oraz igrzyskach głuchych poprzez zwiększenie motywacji 

zawodników, a także na zwiększenie popularyzacji sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

Proponuje się by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Skrócenie vacatio legis wynika z konieczności szybkiego wejścia w życie zmiany 

przedmiotowego rozporządzenia w celu umożliwienia przyznania nagród pieniężnych za 

zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu przez polskich reprezentantów podczas 

Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, które zakończyły się w dniu 

18 września 2016 roku. Wcześniejsze wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie 

także istotne ze względu na ważny interes państwa przejawiający się w konieczności należytego 

uhonorowania polskich sportowców – uczestników Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 

w 2016 roku za wybitne osiągnięcie sportowe jakim niewątpliwie jest zdobycie medalu na 

igrzyskach olimpijskich.  

W opinii projektodawcy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie 

wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Przed skierowaniem projektu do uzgodnień nie dokonywano oceny OSR w trybie przewidzianym 

w § 32 regulaminu pracy Rady Ministrów. 

Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2016 r., znak: 

DPUE.920.1431.2016/2/ag, projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii 

Europejskiej. 
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Proponowany projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji 

w rozumieniu tego rozporządzenia. 



 

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia 

sportowe 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Jan Widera – Podsekretarz Stanu MSiT 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Urszula Włodarczyk – Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego  

Tel.: 22 24-43-146 

Data sporządzenia: 23.09.2016 r. 
      

 

Źródło:  

Wykaz prac legislacyjnych Ministra 

Sportu i Turystyki  

 

Nr w wykazie prac: 

28 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Podjęcie prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem zmiany rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1308) 

wynika z konieczności objęcia nagrodami zawodników, którzy zdobyli medale (zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce) 

podczas igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, a których nie obejmuje zmieniane rozporządzenie ze względu 

na wymóg minimalnej liczby startujących osób, drużyn, osad lub załóg w danych konkurencjach rozgrywanych 

podczas igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Specyfika współzawodnictwa sportowego na igrzyskach 

paraolimpijskich i igrzyskach głuchych powoduje, że w tych zawodach może startować mniejsza liczba osób, drużyn, 

osad lub załóg niż wymagana przepisami rozporządzenia. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu odpowiedniego uhonorowania zawodników za zdobycie medalu na najważniejszych imprezach sportowych 

jakimi są igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie i igrzyska głuchych w przedmiotowym projekcie zmiany 

rozporządzenia proponuje się umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej przyznanie nagród 

pieniężnych bez względu na liczbę startujących w danych konkurencjach olimpijskich osób, a w konkurencjach 

zespołowych drużyn, osad lub załóg. 

 

Intencją ministra właściwego do spraw kultury fizycznej jest aby zmiana rozporządzenia w przedmiotowym zakresie 

objęła już Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 roku. Dlatego też przedmiotowe rozporządzenie zawiera 

przepisy przejściowe umożliwiające wypłatę nagród za zdobycie medali na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de 

Janeiro w 2016 roku. 

 

Włożony przez niepełnosprawnych wysiłek w celu osiągnięcia doskonałego wyniku sportowego podczas 

najważniejszych imprez sportowych – igrzysk uzasadnia umożliwienie ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej 

przyznanie nagród zawodnikom, którzy zdobyli medale, a w ich konkurencjach wystąpiła liczba osób oraz drużyn osad 

lub załóg mniejsza niż wskazana w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

Proponowane rozwiązanie może także wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych medali na igrzyskach 

paraolimpijskich oraz igrzyskach głuchych poprzez zwiększenie motywacji zawodników, a także na zwiększenie 

popularyzacji sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Polskie związki sportowe  70 Wykaz polskich związków 

sportowych 

Składanie wniosków o 

przyznanie nagród 

pieniężnych. 

Członkowie kadry 500 Wykaz medalistów  Proponowane rozwiązanie 



narodowej - uczestnicy 

igrzysk olimpijskich, 

paraolimpijskich i 

głuchych. 

 może także wpłynąć na 

zwiększenie liczby 

zdobywanych medali na 

igrzyskach olimpijskich, 

paraolimpijskich oraz 

igrzyskach głuchych poprzez 

zwiększenie motywacji 

zawodników, a także na 

zwiększenie popularyzacji 

sportu wśród osób 

niepełnosprawnych. 

 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 

1  Rozpatrywanie wniosków pzs 

o przyznanie nagrody 

pieniężnej. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie został poddany konsultacjom publicznym ze względu na konieczność szybkiego wydania 

przedmiotowego rozporządzenia a także wąski zakres zmian. Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) w celu udostępnienia go wszystkim 

zainteresowanym podmiotom. Jednocześnie zgodnie z § 52 ust. 1 Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami w trybie przepisów 

o działalności lobbingowej. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2012 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem 1,74 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 10,3 

budżet państwa 1,74 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 0,21 2,91 0,32 0,46 10,3 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem 
1,74 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 10,3 

budżet państwa 
1,74 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 0,21 2,90 0,32 0,46 10,3 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Źródła finansowania  

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych.  

Jako podstawę prognozy wydatków na nagrody pieniężne w roku 2016 i w latach następnych 

przyjęto wyniki osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 

roku oraz Igrzyskach głuchych w Sofii w 2013 roku. Podstawę prognozy wydatków w zakresie 

igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych zwiększono o kwoty, które 

należałoby wypłacić zawodnikom w przypadku zwiększonej liczby zdobytych medali na ww. 

imprezach. 

Zwiększone wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia będą realizowane w ramach 

wydatków planowanych corocznie w części 25 - Kultura fizyczna. 

Rozpatrując zagadnienie skutków finansowych dla budżetu państwa związanych z wypłatą 

nagród należy zauważyć, że środki publiczne zainwestowane w nagrody w szczególności dla 



medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych to również 

pozytywny efekt dla całości gospodarki. Sukces sportowca pociąga za sobą wzrost 

zainteresowania społeczeństwa daną dyscypliną sportową i kreuje popyt na dobra materialne 

służące do uprawiania sportu. Tym samym oprócz tego, że powstają nowe miejsca pracy 

w handlu i w usługach, na co zostało wskazane poniżej w OSR, to również zwiększają się 

przepływy finansowe do budżetu państwa z tej gałęzi. Jednocześnie zdrowe społeczeństwo to 

zmniejszone wydatki na służbę zdrowia. Tym samym należy uznać, że istnienie systemu 

nagród w połączeniu z wynikami sportowymi pociągającymi za sobą wzrost aktywności 

sportowej społeczeństwa jest zjawiskiem pozytywnym, a wydatek budżetowy jest w pełni 

uzasadniony.   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku polska reprezentacja zdobyła 10 

medali, w tym: dwa złote, dwa srebrne i sześć brązowych, co przełożyło się na wypłatę nagród 

pieniężnych w łącznej wysokości 220 800,00 zł. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie 

w 2012 roku polska reprezentacja zdobyła 36 medali, w tym: 14 złotych, 13 srebrnych 

i 9 brązowych, co przełożyło się na wypłatę nagród pieniężnych w łącznej wysokości 915 

400,00 zł. Jednocześnie na Igrzyskach głuchych w Sofii w 2013 roku polska reprezentacja 

zdobyła 4 medale, w tym: 1 złoty, 1 srebrny i dwa brązowe, co przełożyło się na wypłatę 

nagród pieniężnych w łącznej wysokości 105 800,00 zł. Podczas zakończonych Igrzysk 

Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku polska reprezentacja zdobyła 39 medali, w tym: 

9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne Polskie związki 

sportowe  

Wzrost zainteresowania społeczeństwa daną dyscypliną sportu. 

Członkowie kadry 

narodowej - uczestnicy 

igrzysk olimpijskich, 

paraolimpijskich 

i głuchych oraz 

rekordziści świata. 

Odpowiednie uhonorowanie zawodników za zdobycie medalu na 

najważniejszych imprezach sportowych jakimi są igrzyska olimpijskie, igrzyska 

paraolimpijskie i igrzyska głuchych. Ponadto proponowane rozwiązanie może 

wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych medali na najważniejszych 

imprezach sportowych przez zwiększenie motywacji zawodników. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 



Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Zmiana rozporządzenia nie będzie miała wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych o charakterze powszechnie 

obowiązującym.  

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na rynek pracy, gdyż umożliwi osobom profesjonalnie zajmującym się 

sportem na kontynuowanie kariery zawodniczej i zapobiegnie wykluczeniu ich z uprawiania sportu ze względu na aspekt 

ekonomiczny. Mając na względzie, że system szkoleniowy działa jak naczynia połączone to zmniejszenie liczby 

zawodników powodowałoby zmniejszanie liczby osób z zakresu obsługi sportu wyczynowego.  

Jednocześnie należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie wpływa/oddziałuje na rynek pracy także w sposób 

pośredni i jest korzystne dla gospodarki. Wynika to z faktu, iż sukces sportowy danego zawodnika z reguły pociąga za 

sobą wzrost zainteresowania społeczeństwa daną dyscypliną sportową i kreuje nowe miejsca pracy w handlu i usługach, 

gdyż pojawia się popyt na dobra z określonej dyscypliny sportowej.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Komentarz: Projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar zdrowia 

publicznego. Sukces polskich sportowców to wzrost zainteresowania aktywną formą 

wypoczynku, zwiększeniem świadomości w zakresie zdrowego trybu życia oraz dbałości 

o zdrowie, a także zwiększenie popularności sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Pan
Witold Bańka 
Minister Sportu i Turystyki

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne 
osiągnięcia sportowe, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem rozporządzenia pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Z  poważaniem


